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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ثالث ساعات  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم √  ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الرابع () المستوى 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ترث 206 

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 45 املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 - -  أخرى  5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 36 محاضرات 1
 5 ستوديوأو معمل  2
 -- إضافيةدروس  3
 4 ى )تذكر(أخر  4
 ساعة 45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

  لمقرر:العام لوصف ال .1
 

صطلح ممن فهم  ووضع خلفية تمكن الطالب التقليدية،مقرر مقدمة في الحرف والصناعات يتناول ال 
 .كما يهدف إلى إبراز األهمية الثقافية والسياحية لذات القطاع والحرفيين.الحرف 

 :للمقررالهدف الرئيس . 2 .2
 

رصد التطور التاريخي ملراحل ، و .باململكةالتعريف بأهم مجاالت وعناصر الحرف والصناعات التقليدية    
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والصناعات التقليدية املوجودة في بيئاتهم وأهمية الحفاظ  الحرف، و والصناعيظهور التخصص الحرفي 

تزويد الطالب بفهم إيجابي للواقع الراهن ، و .التقليديةفاهيم خاصة بتصنيف الحرف والصناعات ، وامل.عليها

 منهجيا.وتسجيل عناصر الحرف والصناعات التقليدية  هاتوثيق، و التقليديةللحرف والصناعات 

 مقرر:للمخرجات التعلم . 3 .3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

الحقحححححافا ومفحححححاهيم ايساسحححححية السحححححل ينب حححححي أ  يك  ححححح ها الطالححححح  عحححححن الححححححرف يوضححححح   1.1

 التقليدية.والصناعات 

1.1 

 1.2 نماذج من الحرف والصناعات التقليديةيشرح  1.2

 1.3 الحرف والصناعات التقليدية في اململكة.أهم مجاالت وعناصر يبي   1.3

املعرفحححححححححة ايساسحححححححححية بحححححححححالتطور التحححححححححاريخي ملراححححححححححل ظهحححححححححور التخصحححححححححص الحرفحححححححححي يححححححححححدد  1.4

 والصناعي.

1.4 

 1.1 .أنواع وأنماط الحرف والصناعات التقليدية املوجودة في البيئة املحلية .يوض   1.5

  المهارات 2

 2.1 والحديثة للحرف والصناعاتايشكال التقليدية  يحلل 2.1

 2.2 .تنظيم وتصنيف أنواع الحرف والصناعات التقليدية وأنماطهايطبا  2.2

 2.3 .أشكال وتصاميم الصناعات التقليديةم صمي 2.3

 2.4 .بي  أسالي  تصنيف الحرف والصناعات التقليديةيميز  2.4

 2.5 درها. ومصاأنواعها و واد الخام املعرفة مل يوظف وسافل التقنية الحديثة 2.5

  القيم 3

ويظهححر  الحححرف والصححناعات التقليديححة تصححنيفو نححا   للم يقححود العمححل فححي مجموعححات 3.1

  ؤولية.املااللتزام وتحمل 

3.1 

العححروا التقديميححة للطححالب عححن موضححوعات ابحححا هم فححي الححححرف  يةموضححوعبيحححاور  3.2

بايعمححال واملهححام السححل ويلتححزم بأخالقيححات املهنححة بكحل مححا يتصححل  ،والصحناعات التقليديححة

 يمارسها.

3.2 

، يتقبحل النقحد املوضحوعات املتخصصحة فحي اللاحة اإلنجليزيحة ملعرفة بروح الفريال يعم 3.3

 ويحترم آراء اآلخرين.

3.3 

3...   

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3أهميححححححة  -مراجححححححع املقححححححرر  -موضححححححوعات االبحححححححا  -التقيححححححيم -االهححححححداف -التعريححححححف بححححححاملقرر    1



 
5 

 دراسة الحرف والصناعات التقليدية

 3 ظهور التخصص الحرفي وانفصال الحرف عن الصناعة 2

 3 باللاة العربية واالنجليزية تعاريف مصطل  الحرف والصناعات التقليدية ودالالتها 3

 3 للحرف والصناعات التقليديةال مات املميزة  4

5 
اق ححححام البححححح  واهححححم -منححححا   البححححح  العلاححححل فححححي مجححححال الحححححرف والصححححناعات التقليديححححة

 املراجع الحديثة في الحرف والصناعات التقليدية

3 

6 

 منا   تصنيف الحرف والصناعات التقليدية

 اختبار ايعمال الفصلية

3 

7 
 التقليدية وأنماطها والصناعاتأنواع الحرف 

 التوزيع الجارافي للحرف والصناعات في اململكة العربية ال عودية

3 

8 

 العناصر الثقافية للحرف والصناعات التقليدية

 أشكال وتصاميم الصناعات التقليدية

3 

 3 العروا التقديمية للطالب عن موضوعات ابحا هم في الحرف والصناعات التقليدية 9

 3 مراكز وتوزيع الحرف والصناعات التقليدية والورش الصناعية  10

 3 واهم املنتجات القافمة عليهامواد الخام أنواعها ومصادرها  11

 3 الخطوات التطبيقية املتبعة في الحرف والصناعات التقليدية 12

13 

 الصناعات الخشبية نموذجا

 االختبار الفصلي الثاني 

3 

 3 اللاة اإلنجليزية موضوعات متخصصة في 14

 3 أيام  3رحلة تعليمية إلى محافظة االح اء ملدة  15

 ساعة 45 املجموع
 

 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1 .4

 مخرجات التعلم  رمزال
 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
الحقحححححافا ومفحححححاهيم ايساسحححححية السحححححل ينب حححححي أ  يوضححححح  

 التقليدية.يك   ها الطال  عن الحرف والصناعات 

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

.االختبارات الفصلية  

 والنهافية

1.2 
 املحاضرات نماذج من الحرف والصناعات التقليديةيشرح 

 الحوار واملناقشة

.االختبارات الفصلية  

 التقديميةالعروا 
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 مخرجات التعلم  رمزال
 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

1.3 
أهححححححححم مجححححححححاالت وعناصححححححححر الحححححححححرف والصححححححححناعات يبححححححححي  

 التقليدية في اململكة.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.

1.4 
املعرفححححححة ايساسححححححية بححححححالتطور التححححححاريخي ملراحححححححل يحححححححدد 

 والصناعي.ظهور التخصص الحرفي 

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 الفصلية، االختبارات

 والشفهية

1.5 
أنحححواع وأنمحححاط الححححرف والصحححناعات التقليديحححة يوضححح  

 .املوجودة في البيئة املحلية .

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهافية
 المهارات 2.0

2.1 
ايشححححححححححححححححكال التقليديححححححححححححححححة والحديثححححححححححححححححة للحححححححححححححححححرف  يحلححححححححححححححححل

 والصناعات

ةا تقديميو عر  حل املشكالت  

 املتابعةبطاقة 

2.2 
تنظحححححيم وتصححححححنيف أنحححححواع الححححححرف والصححححححناعات يطبحححححا 

 .التقليدية وأنماطها

 العصف الذهنل

 التعليم التعاوني
 التكليفات

 البحو  والتقارير

2.3 
 التعليم التعاوني .أشكال وتصاميم الصناعات التقليديةم صمي

 حلقات النقاش
ةا تقديميو عر   

 بطاقة املتابعة

2.4 
تصححححححححنيف الحححححححححرف والصححححححححناعات بححححححححي  أسححححححححالي  يميححححححححز .

 .التقليدية

ةا تقديميو عر  التعلم التعاوني  

 بطاقة املتابعة

2.5 
واد الخحححام املحححعرفحححة مل يوظحححف وسحححافل التقنيحححة الحديثحححة

 درها. ومصاأنواعها و 

 املس  والتوثيا

 التعلم التعاوني
 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

 القيم 3.0

3.1 

وتصنيف الحرف يقود العمل في مجموعات للمنا   

والصناعات التقليدية ويظهر االلتزام وتحمل 

 امل ؤولية.

املالحظة من قبل املشرف  إدارة فريا العمل

 على التدري  امليداني

3.2 

يحححححاور بموضححححوعية العححححروا التقديميححححة للطححححالب عححححن 

موضححححححححححححححححوعات ابحححححححححححححححححا هم فححححححححححححححححي الحححححححححححححححححرف والصححححححححححححححححناعات 

ويلتحححححزم بأخالقيحححححات املهنحححححة بكحححححل محححححا يتصحححححل التقليديحححححة، 

 بايعمال واملهام السل يمارسها.

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني
 تقييم ايقرا 

 .تقييم ذاتي

3.3 
يعمل بروح الفريا ملعرفحة املوضحوعات املتخصصحة فحي 

 يتقبل النقد ويحترم آراء اآلخرين. اللاة اإلنجليزية،

املالحظة من قبل املشرف  مجموعات العمل

 على التدري  امليداني

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2 .5

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20  االول  االختبار الفصلي 1
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 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20  إعداد ورقة بح  2

 %20  الثاني االختبار الفصلي 3

 %40  اختبار نهائي 4

 % 100  املجموع 
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 الخاص لكل طال لالس شارات واإلرشاد ايكاديال والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أ  يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الارا في كل أسبوع(.  اقدمذكر مع )

 ايسبوع.يخصص ايستاذ عدد ست ساعات مكتبية، موزعة على أيام  -

 املادة.االتصال املباشر بأستاذ  -

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1 .6

 املرجع الرئيس للمقرر 

الححرف  ال حعودية موسوعة الثقافة التقليدية في اململكة العربية  الدافرة،دار  -

 هح. 1420 ،3الرياا ج     الدافرة،دار  والصناعات،

الزبيححدي، خلححود مححانع  موسححوعة فنححو  الحححرف والتصححميم وايعمححال اليدويححة، دار 

 م. 2010دجلة، 

 املساندةاملراجع 

حجازي , ثروت ال يد , الحرف اليدوية في مكة املكرمة , جامعة أم القرى مكة 

 هح. 1413املكرمة 

 ية ال عوددار الدافرة للنشر والتوثيا , الثقافة التقليدية في اململكة العربية  -

 الحرف والصناعات 

 الثال .م , الجزء 2000\هح1420 

 املؤس ة العربية قاقيش,ترجمة رندة  القديم,التقنية في العالم  هنري, هوجز, -

 .م1995بيروت  والنشر,للدراسات 

الحرف والصناعات التقليدية في اململكة العربية  م اعد،أحمد  الوشال،

 م . 2009هح/ 1430ال عودية ، دار الصميعي ،الرياا ، 

دراسة ميدانية , مجلة املأثورات  قديما حجازي ثروة ال يد , البناء في مكة  -

 ,   15,ع 4 س عبية , الش

 هح.1409  

ح ن , سلما  محمود , ايواني الخشبية التقليدية عند عرب الجزيرة , دار  -
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 البالد للطباعة والنشر , جدة 

 م.1989 \هح 1409  

,  اليدويةنوغ , جوسلي  اتيي  , دليل منهجي لجمع البيانات عن الحرف  -

 م.1992اليون كو , 

بحا  ندوة التخطيط لدراسة الثقافة املادية والفنو  أ الشعبل،مركز الترا   -

  م.1985 الدوحة، الشعبل،مركز الترا   الشعبية،والحرف 

 8)موسوعة الترا  الشعبل في اململكة العربية ال عودية  عباس، العيس ى،

 م.1998هح / 1419 الرياا، واملتاحف،وكالة اآلثار  أجزاء(،

تقليدية في البيئة البدوية في اململكة التقنيات ال قراش،مانع  الدعجاني، -

 هح.1414 الرياا، ال عودية،العربية 

 الوطنل،الحرص  الترا ،حرف ومفردات من  سليما ،عبد هللا  الجبالي، -

 هح.1410 الرياا،

 اإللكترونيةاملصادر 
  مواقع اإلنترنت، وسافل التواصل االجتماعي... إلخ( 

ً
 مثال

 

  ى أخر 
علحححى الكمبيحححوتر، أو ايقحححراص املضحححاوطة، أو البرمجيحححات، أو البححرامج السحححل تعتمحححد 

 املعايير املهنية، أو اللوافح واينظمة 

7.  
 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2 .8

 متطلبات المقرر العناصر

 املرافا

 ... إلخ( ، قاعات املحاكاةالدراسية، املختبرات، قاعات العرا القاعات)

                                                       

 قاعة محاضرات

 التجهيزات التقنية

 )جهاز عرا البيانات، ال بورة الذكية، البرمجيات(
 ال يوجد

 لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 
ً
 ال يوجد تبعا

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 التدريسفاعلية 
 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تن يا املقررات

تصحححححححححححححححححححححيح أسححححححححححححححححححححئلة االختبححححححححححححححححححححارات 

 الفصلية ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 حلقات النقاش

  .ورش العمل
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

مخرجحححححححات الحححححححتعلم محححححححدى تحصحححححححيل 

 للمقرر 

 التححححححححدريس،أعضححححححححاء هيئححححححححة  الطلبححححححححة،

 البرنامجقيادات 

 ح االختبارات الشهرية.1

 ح ايسئلة الشفوية. 2

 ح التقويم امل تمر. 3

حالقيام بواجبحححححححححححححات إضحححححححححححححافية أو  4

 أساسية.

   

   

   
   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح
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